










كالًّ 
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 أرسم كًل من العناصر اآلتية ) طاولة، كرسّي، بيت ( منظورّيًا باستخدام نقطَتي فرار.

منظور مكّعب من نقطَتي فرار
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أحاور مدّرسي و زملئي عن علقة األشياء بالمكّعب.

أرسم قطعة من اأَلثاث معتمدا 
على رسم المكّعب.
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أتحاور مع مدرِّسي حول عناصر أسطوانّية الشكل، و أرسم أحدها.

أرسم أسطوانًة معتمدًا على المستطيل. 

منظور األسطوانة

تحويل المستطيل الى ُأسطوانة

م مؤلَّف من سطٍح يرِبط بين دائرَتين، علوّية وسفلّية، متطابقَتين. األسطوانة Cylinder: مجسَّ
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أعيُد رسم المجّسمات و تظليَلها مظِهرًا حجومها باالستعانة بقواعد الظّل والّنور.

للظّل و النور دوٌر مهمُّ في تحديد حجم األشكال و النماذج المرسومة و إظهارها.
و يوجد لدينا مصدران للضوء: )ضوء الشمس و الضوء الصناعي(

أقوُم بتجارب جماعّية، بإشراف مدّرسي، على عناصر مختلفة لمعرفة أثر الضوء في العناصر،
 ثّم أرسمها مع ظللها.
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تكوين طبيعة صامتة 

رشاد قصيباتي

تكوين الطبيعة الصامتة
مجموعة من عناصر الطبيعة الصامته)غير المتحركة( الموزّعة بشكل متوازن ومتناغم بالحجوم واأللوان. 

. ما موضوع لوحة الفنان؟ 
. أتحدَّث عن العناصر في اللوحة: ) توزيعها، حجومها، البعيد والقريب(.

. أناقش ألوان الّلوحة والظّل والنور والمنظور فيها. 

فنان سوري
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التزم الفنان عبد المّنان شّما 
بتصوير بيئته المحّلية في 

سورية.
ُأبدُع عمًل فنيًا من بيئتي.
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أختار شيئًا من مقتنياتي الخاّصة )قطعة أثاث، أداة منزلّية، ألبسة...(
  و أّزيُنه معتمدًا أسلوَب الفّنان موندريان.
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أفكِّر وأرسم فّنان سوري

أمجد غازي: فّنان سورّي )1964-2017م( 
  درس في كّلّية الفنون الجميلة في دمشق.

يّعد من أبرز رّسامي مجّلة أسامة ورسامي األطفال في سورية والوطن العربي.

 حملت أعماله الروح األصيلة والمحافظة على عناصر البيئة المحّلّية في رسم الشخصّيات.

يمّثل العمُل الفّنّي غلفًا لمجّلة أطفال من إبداع الفّنان أمجدغازي.
. ما موضوع غالف المجلة؟

. ما العناصر التي استخدمها الفّنان في تصميمه؟
. ما اسم المجّلة؟

الفنان أمجد غازي
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أمثلة من أعمال فّنّية نفذت بطريقة الكوالج

ُأَنّفُذ عمًل فّنّيًا تجريّديًا هندسيًّا أستخدم فيه 
موادَّ مختلفة معتمدًا طريقة الكوالج. 
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الفنُّ 
من حولنا
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نة المدن الملوَّ

هل يمكن تحويل العشوائّيات إلى مدن مّلونة؟ ناقش إجابتك مع مدّرسك و زملئك.
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. هل تتمّنى أن تلّون حارتك؟
. ما األلوان التي تفّضلها؟

ُل الرسوم على الجدران أم المساحات اللونّية؟ ولماذا؟ .  أُتفضِّ
. في رأيك أّي المدن أجمل )الملونة أو غير الملونة(؟ ولماذا؟

. أعيُد رَسم المشهِد و ُألوّنُه باأللواِن التي أراها مناسبة.
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ُأبِدُع في تصميم نحٍت يصلح أن يوضع في إحدى الحدائق مستخدمًا الماّدة التي أراها مناسبة.
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رسوم ثالثّية األبعاد يف الشارع

؟ بماذا تشعُر عندما َتنظر إلى هذا النوعِِ من الفنِّ
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ُأصمُم عماًل فنيًا  ثالثي األبعاد على دفتِر الرسم يصلُح تنفيذه في أحِد الشوارِع.
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فّن التصوير عىل الجدران
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أشارُك مع زملئي و مدّرسي في تصميِم عمل 

فّنّي يمكن تنفيذه على جدار مدرستي.
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الفّن و الحدائق
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نبدُع في َتصميِم حديقٍة 

و َنحاوُر مدرسنا 

و زمالَءنا حول إمكانيِة 

تنفيذها في حديقِة 

َمدرستنا أو حينا.
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 فريق إيقاع الحياة: مجموعة من مدّرسي الفنون التشكيلّية و البصرّية في سورية.
 )صفاء وبي _ رجاء وبي _ ناصر نبعة _ علي سليمان _ حذيفة عطري

عدنان عبد اهلل _ محمد معتز السبيني _ علي مصطفى(
 بإشراف الفّنان السورّي موفق مخول.اهتموا بنشر ثقافة الّفن في الشارع

 و تهدف أعمالهم إلى  وضع الفّن بمتناول الجميع. 
 دخلوا موسوعة غينيس لألرقام القياسّية عام 2014م لتنفيذهم أكبر

 لوحة جدارّية التي تمتد على 720 مترا مرّبعًا،نفّّذت من توالف البيئة في مدينة دمشق.   
 

فّن الشارع من بقايا البيئة

أجزاء من الجدارية الفسيفسائّية التي دخلت موسوعة غينس 
للرقام القياسّية في مدينة دمشق.
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لنبْدع عمًل فّنّيًا من بقايا البيئة 
وتوالفها.



44

تقنيات فّنّية متنّوعة 

 لتطوير ذهن المتعّلم و إحساسه و إبداعه. 
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ماذا يمكن أن أصنع من علب الكرتون؟

أشارك زمالئي في صنع أبنية من علب الكرتون وتوالف من البيئة. 
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الرسم عىل توالف البيئة
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أختاُر عنصرًا من 

توالف البيئة، وأزّينه 

بطريقتي، ألتمّكن 

من استخدامه 

بطريقة جديدة.
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كوالج شارع

ضافة ما أرغب من  أتشارك مع مجموعة من زملئي في تصميِم شارع واإ

أبنية ، سّيارات ، أشجار..... مستخدمًا الكرتون، وبعض المواّد المختلفة.
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أقنعة من مواّد مختلفة

ُنبدُع في صنِع َأقنعتنا 

ُمستخدمين مواّد مختلفة 

لنقيَم حفلٍة تنّكرية مع 

مدّرسنا في الصّف.
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تشكيالت من األسالك املعدنّية
طيور

ُأبدُع في تشكيِل طيٍر من األسلِك الَمعدنيِة.





 ّ
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أسطوانات متنّوعة

أشارُك زملئي في تزييِن مجموعٍة من

األسطواناِت التي يمكُن االستفادة منها.









ء 
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فريقيَّة العمارة االإ

تتمّيز إفريقيا بطبيعتها الممّيزة. أحاور 
مدرسي و زمالئي حول الطراز 

المعمارّي اإلفريقي وخصوصيته وفطرية 

و بدائية الفن المستخدم في تزينه. 

ُأبِدُع مبنى يعكس خصوصّية الطراز المعماري اإلفريقي.
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ّ ي
نسا�ف اُث االإ الفنُّ و ال�ت
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الذاكرة التشكيليَّة الّسوريَّة
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 الفّنان عمر حمدي: )1951 -2015م (
اعتمد أساليب مختلفًة في أعمالة الّفنّية.

 الفنان نشأت الزعبي: )1939م ( اعتمد في أعماله الّفنّية أساليب مختلفة. 

 الفّنان نذير إسماعيل: )1948 ــــ 2016م(  
فّناُن مصّوٌر رسَم مواضيع مختلفة، واهتمَّ برسِم الوجوه بأسلوٍب تعبيرّي.


